
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania 

Plaça Miquel Biada, 5 

93758 26 26/ 607 21 82 79 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL 

CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

 

Data: 15 de setembre de 2016 

Núm.: 7                                          Caràcter: ordinari 

Hora: 10 h                                       Lloc: Centre cívic de Cabot i Barba 

 

 

Assisteixen: 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador 

Sra. Dolors Barrios, Grup Municipal Cup 

Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sra. Roser Pérez, particular 

Sr. Manel Martín, particular 

Sra. Montse Cusachs, tècnica de gent gran 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 

 

S’excusen: 

Sr. Josep Noè, particular 

Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista 

Sr. Joan Bassas, particular 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Mataró, anys 40  

2. Valoració de les activitats de l’exposició Mataró anys 30 

3. Millorar la web de la comissió 

4. Diversos 
 

Desenvolupament de la reunió 
 

Es presenta la Montse Cusachs com a tècnica de gent gran i es recorda que la reunió és el segon 

dijous de cada mes. 

 

 S’explica diversos temes que s’han treballat des de la comissió. La web pròpia. S’han  treballat 

els anys 30 de la que hi ha una exposició amb plafons, dos CD...actualment s’està iniciant la 

feina sobre els anys 40. 

 

1. Mataró, anys 40.  
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La idea és treballar-ho a patir del llibre de la Margarida Colomer, aquest llibre està a les 

biblioteques per si algú el vol llegir. 

 

Es va demanar a la Margarida Colomer que en fes un resum, però no s’hi pot dedicar pels 

compromisos que ja té i es va demanar a un voluntari – Bernat Aranyó – que està fent el resum. 

 

En aquesta ocasió es vol centrar més en les vivències de memòria de les persones de la comissió 

com a protagonistes. 

 

Es recorda que poden aportar objectes o documents dels anys 40 per poder posar a la maleta. 

 

L’exposició dels anys 30 s’ofereix a les escoles i IES i, normalment, no es demana. Es comenta 

que, malauradament, a les escoles de la ciutat – en general - no es parla de la història local. 

 

Dels anys 30 hi ha també la maleta pedagògica. Les escoles tenen un centre de recursos 

pedagògics que està a l’edifici dels antics jutjats on hi ha maletes de diferents temes que les 

escoles poden utilitzar per treballar-ho a l’aula i una d’elles és la dels anys 30. Dins de la maleta 

hi ha objectes relacionats amb el moment històric. 

 

Algunes persones porten material original i des de l’Ajuntament cal veure com rebre la donació, 

possiblement calgui que la persona signi un document de donació. Els documents es donen a la 

comissió de memòria històrica i també a  l’arxiu municipal per si la comissió deixa de funcionar. 

 

2. Valoració de les activitats de l’exposició Mataró anys 30.  

 

El dia que vam fer la sortida ens va fer un dia molt bo de temps, es valora com una de les millors 

sortides, ja que van venir unes 25 persones i molt interessades en el tema, i de llocs molt 

diversos, Llavaneres, Cabrils, Arenys...etc. Les explicacions van anar molt bé, les van fer en 

Manel, en Joan i l’Agustí. 

En Josep Maria va ser l’encarregat de fer les fotos. 

Estem pendents de la contesta de l’Ajuntament de Llavaneres, ja que em enviat un correu al 

regidor de cultura per poder fer una trobada i parlar de treballar conjuntament amb ells pel tema 

dels seus dos fortins. 

Es comenta de poder fer un tríptic nou dels fortins, amb l’ordre diferent i fins i tot poder posar 

els dos fortins de l’Ajuntament de Llavaneres. 

 

3. Possibles activitats a fer amb l’exposició Mataró anys 30 

 

Ha estat ubicada al centre cívic de Cabot i Barba tot el mes de juliol i la primera setmana de 

setembre. 

 

El 13 de juliol es va fer una visita guiada per part de Manel Martí a la que varen assistir 12 

persones (9 dones i 3 homes). En Manel comenta que els panells no estaven ben ordenats cosa 

que va dificultar les explicacions dels mateixos. 

 

En aquests moments el material està tot desat, embalat i cal plantejar-nos què fem a partir d’ara. 

 

Es valora que per poca gent que la vegi, val la pena que segueixi exposada i des de l’Ajuntament 

es farà la proposta a les biblioteques de Mataró perquè la tinguin exposada a veure què en 

pensen. La gent que va a les biblioteques és un públic més interessat en aquest tipus 
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d’exposicions que no pas el dels centres cívics. L’exposició només ha estat a la biblioteca 

Pompeu Fabra. 

També surt la idea d’exposar-la a fires i actes de la ciutat i fer una xerrada que acompanyi 

l’exposició. 

 

4. Millorar la web de la comissió. 

 

La web ja està penjada, s’ha bolcat la informació. No està actualitzada. 

 

Es vol fer un nou tríptic per fer difusió de la web i quan estigui actualitzada, caldria fer-ne 

difusió a través d’una nota de premsa per tal que tothom la conegui. 

 

Caldria que la comissió entrés a la web i la mirés i fes aportacions de com millorar-la i de què hi 

pot faltar. També es pot mirar la possibilitat de que a la propera reunió es pugui veure la web a la 

sala de reunions i fer-ho conjuntament. 

 

L’adreça web és: http://www.memoriagentgran.cat  

 

Surt la idea de poder penjar imatges de documents antics. 

 

En Josep Maria Graupera ens dóna l’adreça per entrar a la web del casal de l’Havana: 

http://casalhavana.jimdo.com  

 

5. Diversos 

 

 Es recorda a la comissió que la Berta Paredes, una estudiant de batxillerat, va demanar 

informació sobre persones que haguessin treballat a Can Gasol durant l’any 1951 quan hi 

va haver la vaga tèxtil a Catalunya. Es va trobar el llistat de persones que hi havien 

treballat i la comissió va revisar-la per si hi havia algun testimoni viu que pogués parlar 

amb la Berta i explicar-li l’episodi per poder elaborar el treball. S’aporta un document del 

senyor Abelard Muniesa per tal de fer-li arribar a la noia. 

 

 Durant la visita als fortins, una de les persones assistents (Laia Gallego Vila ) va demanar 

permís per poder fer un article a la revista Sapiens, l’article va ser publicat el dia 12 de 

juliol i es va enviat a tothom el dia 14 de juliol per correu electrònic. Algunes persones 

no l’han rebut i es tornarà a enviar a tothom. L’enllaç és: 

http://blogs.sapiens.cat/passatmesrecent/2016/07/12/els-fortins-de-costa-de-mataro  

 

L’empresa GRIEGC va tenir una reunió amb el regidor i va oferir a l’Ajuntament un 

projecte per poder senyalitzar els fortins de Mataró i proposava que es pogués fer una 

senyalització conjunta de tots els del Maresme. Per saber quins hi ha a la comarca, surten 

publicats al llibre “Els búnquers de la costa catalana” de Josep Clara. 

 

Es proposa fer una sortida per poder-los veure in situ i fotografiar-los. Especialment el 

d’Arenys que ja està senyalitzat. 

 

 S’informa que hi ha una nova ruta turística que es diu “ Vapors, fàbriques i cooperatives 

del Mataró industrial”. La ruta s’inicia a la Nau Gaudí i acaba a Can Marfà. S’han fet ja 

dues edicions els dies 23/07 i 27/08, les properes edicions seran els dies 16/10 i 13/11. En 

Manel que va anar a la primera comenta que va coincidir amb dies de Santes i hi va haver 

poques persones assistents. 

http://www.memoriagentgran.cat/
http://casalhavana.jimdo.com/
http://blogs.sapiens.cat/passatmesrecent/2016/07/12/els-fortins-de-costa-de-mataro
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La propera reunió tindrà lloc el dijous 13 d’octubre a les 10h al Centre Cívic de Cabot i 

Barba (plaça Miquel Biada, 5)   

 

 

 

 

Montse Cusachs i Fontbona 

Tècnica de Gent Gran  

Mataró, 15 de setembre de 2016 


